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األردن: دعم للمتقاعدين العسكريين
عّمان ـ زيد الدبيسية

املتقاعدين  ملطالب  األردنــيــة  الحكومة  استجابت 
الــعــســكــريــن بــتــحــســن أوضــاعــهــم املــعــيــشــيــة، في 
ضوء ارتفاع التضخم واألعباء املالية التي أثقلت 
كاهل املواطنن بسبب رفع األسعار والضرائب، ما أدى إلى 

تآكل الدخول وعدم كفايتها لتغطية الحاجات األساسية.
إجــراءات  أمــس، عن حزمة  أول من  الحكومة، مساء  وأعلنت 
الذين  العسكرين  للمتقاعدين  املعيشية  األوضــاع  لتحسن 
ــــرات بـــزيـــادة رواتـــبـــهـــم وتــســريــع اإلجــــــراءات  طــالــبــوا عــــدة مـ
املالية املتعلقة بصرف مخصصات اإلسكان لتوفير املساكن 
ألسرهم. وشملت الحزمة صرف 618 مليون دوالر لإلسكان 
العسكري لتخفيض مدة االنتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفًا 
ــراد وضــبــاط الــصــف فــي الــقــوات املسلحة واألجــهــزة  مــن األفــ
 6600 مـــع  مــقــارنــة   ،2021 ــام  عــ فـــي  األمــنــيــة و1100 ضـــابـــط 

مستفيد في عام 2020.
كــذلــك يــتــضــّمــن الــبــرنــامــج شــمــول املــتــقــاعــديــن الــعــســكــريــن 
بخدمات صندوق االئتمان العسكري من خالل إنشاء نافذة 
الجيش  قائد  قــال  إذ  مرابحة مدعومة،  لهم بنسب  تمويلية 

لكل  دوالر   8500 مبلغ  توفير  سيتم  إنــه  الحنيطي  محمود 
مــتــقــاعــد عــســكــري بــنــســبــة عــائــد مــنــخــفــضــة. وكــــان عــــدد من 
الــحــكــومــة بالعمل على  الــنــواب قــد طــالــبــوا  أعــضــاء مجلس 
من خالل  املعيشية  العسكرين  املتقاعدين  أوضــاع  تحسن 
ــيـــازات. كــذلــك طــالــب  ــتـ ــادة رواتــبــهــم ومــنــحــهــم بــعــض االمـ ــ زيـ
املتقاعدون بتسريع إجراءات حصولهم على قرض اإلسكان 
املالية  التسهيالت  سيما  ال  األخــــرى،  بــالــحــوافــز  وشمولهم 

بكلف منخفضة وتوفير فرص عمل لعدد منهم.
»العربي  ومــن جــانــبــه، قــال املــقــدم املتقاعد خــالــد املــجــالــي، لـ
دينارًا   250 بلغ  عــام 2001  في  التقاعدي  راتبه  إن  الجديد«، 
فــقــط ومـــع خــدمــة 16 عـــامـــًا، ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت لــلــيــوم يصل 
راتــبــه إلــى 400 ديــنــار، مشيرًا إلــى أن األوضـــاع االقتصادية 
لــلــمــتــقــاعــديــن الــعــســكــريــن تــدفــعــهــم لــلــعــمــل فـــي ظــــروف غير 
لتوفير  دينار   200 إلــى  بالكاد تصل  الئقة ورواتـــب متدنية 

احتياجات أسرهم اليومية )الدينار = 1.41 دوالر(.
الــتــي أعــلــن عنها  ــــراءات  وأكـــد املتقاعد بــاســم افليح أن »اإلجـ
ســتــســهــم فـــي تــحــســن أوضــــــاع املــتــقــاعــديــن بــعــض الـــشـــيء، 
ال  التقاعد،  بعد  مناسبة  عمل  فــرص  إلــى  املتقاعد  ويحتاج 
عالية  وكــفــاءات  خــبــرات  لديهم  املتقاعدين  غالبية  أن  سيما 

في العديد من املــجــاالت«. وبموجب حزمة اإلجـــراءات سيتم 
الدوائر  في  العسكرين  للمتقاعدين  خاصة  مــســارات  إنشاء 
ــوال املــدنــيــة ومــديــريــات  ــ الــحــكــومــيــة ابـــتـــداًء مـــن مــكــاتــب األحــ
الترخيص لتشمل دوائر أوسع في املستقبل ولتكون مبادرة 

يحتذى بها في القطاع الخاص. 
ــراد وضــبــاط الصف  ومــن خــالل الــبــرنــامــج سيتم إلــحــاق األفــ
بدورات تدريبية وتوجيهية تهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم 
بــعــد الــتــقــاعــد. كــذلــك سيتم إطـــالق بــرنــامــج عـــروض تجارية 
نقدية  خصومات  يشمل  واملتقاعدين  العاملن  للعسكرين 
والدفع بالتقسيط أو الدفع اإللكتروني من خالل تطبيق ذكي.

وخلقت جائحة كورونا وتداعياتها واقعًا صعبًا على موازنة 
التي  التحديات  حجم  عكس  ما   ،2021 لعام  الجديدة  األردن 
تــواجــه الــوضــع االقــتــصــادي فــي ظــل االنــحــدار املــتــواصــل في 
بشكل  والبطالة  الفقر  مــعــدالت  وارتــفــاع  املعيشة  مستويات 

غير مسبوق.
وبحسب تقديرات البنك الدولي يتوقع أن ترتفع نسبة الفقر 
إلى  البطالة  ارتــفــعــت  فيما  إلــى %27،   %15.7 مــن  األردن  فــي 
بيانات رسمية  الحالي، وفق  العام  الثالث من  للربع   %23.9

صدرت عن دائرة اإلحصاءات العامة )حكومية(.

بغداد – أكثم سيف الدين

أكد مسؤول في شعبة الرقابة الصحية بوزارة الصحة 
»العربي الجديد«، أن »املحافظات العراقية  العراقية، لـ
تشهد شهريا إتالف نحو 40 – 60 طنا من املواد الغذائية 
والطبية املنتهية الصالحية، والتي يتم إدخالها يوميا 
عبر الحدود«، مبينا أن »تلك البضائع الفاسدة غزت 
األخــيــرة،  الــفــتــرة  فــي  املحلية بشكل متصاعد  الــســوق 
وباتت تشكل خطرا على حياة املواطنن، كونها غير 
صالحة لالستهالك البشري، فضال عن أنها تمثل إضرارا 
كبيرا باقتصاد البلد«. وأكد املسؤول، الذي رفض ذكر 

تلك  على  السيطرة  تستطيع  ال  »الــحــكــومــة  أن  اســمــه، 
البضائع، والتي توزع أحيانا ضمن مفردات البطاقة 
التموينية، إذ إن تجارا كبارا مرتبطن بجهات متنفذة 
في الحكومة يعملون على إدخال تلك املــواد«، محمال 
الحكومة مسؤولية »وضع حد لهذا الفساد واالستهانة 
بحياة املواطنن واقتصاد البلد«. مسؤول في مديرية 
الحدود العراقية، أكد أن »مئات األطنان من البضائع 
منتهية الصالحية تدخل يوميا عبر الحدود إلى العراق، 
وبشكل طبيعي، خاصة عبر الحدود مع إيران«، مبينا 
»العربي الجديد«، أن »تجارة املواد املنتهية الصالحية  لـ

أصبحت رائجة جدا، كونها تحقق أرباحا طائلة«.

وأشار إلى أن »دور الرقابة الصحية وأجهزة التقييس 
شبه معدومة على الــحــدود، وأن ما يتم على الحدود 
هو مجرد فحص لبعض العينات البسيطة، ويتم من 
ثم إدخالها خــارج إطــار الشروط املــحــددة«، مستغربا 
من »نشاط الجهات الرقابية داخل البالد، والكشف عن 
في  يتم  ال  وقــت  فــي  البضائع،  تلك  مــن  كبيرة  كميات 
الكشف عنها على الحدود ومنع دخولها، األمر الذي 
يؤكد أن الجهات التي تتاجر بإدخال تلك املواد تستطيع 
إدخالها إلى البالد بكل الوسائل«. ويعد أصحاب املحال 
التجارية الصغيرة األكثر عرضة للخسارة بسبب تلك 
البضائع، بسبب عدم معرفتهم بأن تلك البضائع فاسدة، 

وبالتالي يتحملون نتائج إتالفها. وقال فاضل العزاوي، 
وهو صاحب محل لبيع املواد الغذائية في بغداد، إن 
»الجهات الرقابية أتلفت أكثر من طن من املواد الغذائية 
التي أتعامل بها، على اعتبار أنها منتهية الصالحية، 
كما أتلفت كميات مماثلة لدى أصحاب املحال األخرى 
الجديد«،  »العربي  لـ وأوضـــح،  باملفرد«.  تتعامل  التي 
صالحية  بتاريخ  يتالعبون  للمواد  »املــســتــورديــن  أن 
املــواد، ونحن كأصحاب محال ال نستطيع أن نكشف 
ذلك، لكن الغريب أن الجهات الرقابية تكشف املواد وهي 
في محالنا، وال تكشفها على الحدود«، داعيا الجهات 
الرقابية إلى ضبط الحدود ومنع دخول املواد إلى البالد.

بضائع فاسدة ومنتهية الصالحية تغرق أسواق العراق

زيادة 
استهالك 

األلمان
زد.إي.دبليو  معهد  قال 
لــأبــحــاث االقــتــصــاديــة، 
الــــــــثــــــــالثــــــــاء، إن  أمـــــــــــس 
املستثمرين  مــعــنــويــات 
في أملانيا ارتفعت أكثر 
مـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــا فــي 
فــبــرايــر/شــبــاط، بسبب 
ــادة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الــــــتــــــوقــــــعــــــات بـ
االســتــهــالك فــي األشــهــر 
الــــســــتــــة املــــقــــبــــلــــة، مــمــا 
ــزز الـــتـــوقـــعـــات ألكــبــر  ــ عـ
اقــــتــــصــــاد فــــي أوروبــــــــا. 
املـــــعـــــهـــــد أن  وأضــــــــــــــاف 
ــنـــويـــات  ــلـــمـــعـ مــــســــحــــه لـ
االقــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــاديــــــــــــــــة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن أظـــهـــر 
ارتفاعا إلى 71.2 نقطة 
الـــشـــهـــر  فـــــي   61.8 مـــــن 
السابق. وكان استطالع 
ـــع 

ّ
ــرتــــه رويــــتــــرز تـــوق أجــ

 59.6 إلـــــــى  انــــخــــفــــاضــــا 
نـــــــقـــــــطـــــــة. وتــــــــــجــــــــــاوزت 
قـــــــراءة فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
حــتــى أعــلــى الــتــوقــعــات، 
68 نــقــطــة. وقـــــال أخــيــم 
املعهد،  رئيس  فامباخ، 
في بيان: »خبراء السوق 
املــالــيــة مــتــفــائــلــون إزاء 
واثقون  إنهم  املستقبل. 
االقـــــــتـــــــصـــــــاد  أن  مــــــــــن 
ــيـــعـــود إلـــى  األملـــــانـــــي سـ
مسار النمو في غضون 
املقبلة«.  الستة  األشهر 
وأضــــــاف: »مــــن املــتــوقــع 
االستهالك،  يتعافى  أن 
وتــجــارة الــتــجــزئــة على 
وجــــــــــــــه الـــــــخـــــــصـــــــوص، 

بشكل كبير«.

مصر تعفي سندات الدين بالخارج من الضرائب
نهائيًا،  الثالثاء،  أمس  المصري،  النواب  مجلس  وافق 
بشأن  الحكومة  من  مقدم  قانون  مشروع  على 
»إعفاء عوائد السندات التي تطرح لالكتتاب في الخارج 
وذلك  مدتها«،  طوال  والرسوم  الضرائب  كافة  من 
الدولية  المالية  البنوك والمؤسسات  لمواجهة إحجام 
الدين(.  )أدوات  المصرية  السندات  في  االكتتاب  عن 
 147 رقم  القانون  أحكام  إلى  القانون  مشروع  واستند 
لسنة 2001، . ويتضمن هذا القانون، وفق الحكومة، 
المادة  السندات، كما يتضمن في  تنظيم إصدار هذه 
الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من 

كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

قضاة في تونس يواجهون تهم هدر المال العام
بعد  العام  المال  هدر  تهمة  تونسيون  قضاة  يواجه 
حصولهم على زيادة استثنائية في الرواتب معفاة من 
الحسم الضريبي ومساهمات الضمان االجتماعي، في 
المداخيل  كل  تخضع  التي  الضريبة  لقوانين  مخالفة 
مدنية  منظمات  وبدأت  آلي.  بشكل  الخصوم  إلى 
هشام  الحكومة  رئيس  مقاضاة  أجل  من  تحركاتها 
العام؛  المال  بتهمة هدر  المشيشي وعدد من وزرائه 
في  زيادة  من  القضاة  يمكن  اتفاق  توقيع  بسبب 
للقوانين. وكشفت مراسلة  رواتبهم بطريقة مخالفة 
القضاة  حصول  عن  والعدل  المالية  وزيري  بين  سريّة 

على زيادة استثنائية في رواتبهم معفاة من الضرائب.

ارتفاع التضخم في السعودية 5.7% خالل يناير
السنوي  )التضخم(  المستهلك  أسعار  معدل  ارتفع 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  خالل  السعودية،  في 
كانون  ديسمبر/  في   %5.3 مع  مقارنة   ،%5.7 بنسبة 
خالل  السعودية  في  التضخم  وارتفع   .2020 األول 
انكمش  حيث  التوالي،  على  الـ13  للشهر  الماضي  يناير 
الحين.  ذلك  منذ  االرتفاع  في  بدأ  ثم  من   ،2019 خالل 
السعودي  لإلحصاء  العامة  الهيئة  بيانات  وأظهرت 
على   %0.2 بنسبة  التضخم  ارتفاع  أمس،  )حكومية(، 
السابق  الشهر  مع  مقارنة  يناير،  خالل  شهري  أساس 
مدفوعًا  الماضي،  الشهر  التضخم  ارتفاع  وجاء  له. 

بارتفاع أسعار األغذية والمشروبات.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تالل من الديون، وكساد اقتصادي 
عظيم، وبطالة متفشية، وانقالب 

في أسوق املال واملؤشرات وحركة 
األموال، وسقوط حكومات 

ومؤسسات كبرى، وإفالس دول، 
وتزايد حاالت الفقر والجوع، وربما 
حدوث ركود شامل قد تفوق حدته 

ما حدث بعد األزمة املالية العاملية 
التي ضربت العالم في 2008-

2009، وقد يشبه ذلك الركود أزمة 
الكساد العظيم أو االنهيار الكبير 
الذي أصاب الواليات املتحدة في 

ثالثينات القرن املاضي وأسفر عن 
انهيارات في االقتصادات الكبرى 

وأسواق املال وحركة التجارة 
وتأثيرات مدمرة على الدول الغنية 

والفقيرة.
هذه صورة من عالم ما بعد 

كورونا، فالجائحة باتت 
ترسم خريطة جديدة للمشهد 

االقتصادي، خريطة قد يصعب 
رسم مالمحها حتى على الساسة 
الغارقني في متابعة تأثيرات الوباء 

وكيفية احتوائها، خاصة وأن 
كورونا ال تزال تضرب وبقوة 

الدول والصحة العامة.
العالم قبل العام 2020 لن يكون هو 

نفسه عالم ما بعد انقشاع أزمة 
الوباء العظيم واالنتهاء من مرحلة 

التوزيع الواسع للقاحات. والعالم 
الذي كان مشغوال قبل الوباء 

بالصراع بني أكبر اقتصاديني، 
والحرب التجارية الشرسة بني 

الواليات املتحدة وشركائها 
التجاريني، وحروب ترامب على 

»أوبك«، ووضع سيناريوهات 
الحتماالت اندالع أزمة اقتصادية، 

سيكون مشغوال في السنوات 
املقبلة بقضايا أخطر وأهم منها 

أزمة املديونية ونقص السيولة، 
وافالس دول وربما عجز حكومات 

عن تلبية احتياجات شعوبها 
األساسية مثل الرواتب وتوفير 

الغذاء والدواء والوقود.
عربيا، فإن املنطقة باتت على 

موعد مع الضغوط االقتصادية، 
واتساع رقعة طوابير الخبز 

والوقود وانقطاع املياه والكهرباء، 
وتفاقم األزمات املعيشية، وانتفاخ 
عجز املوازنات، وتعويم العمالت، 
وزيادة الدين ومعدالت التضخم، 
ومعها ارتفاع األسعار، وهو ما 

يعني مزيدا من املتاعب للمواطن، 
كما أن استمرار تهاوي أسعار 

النفط سينعكس سلبا على 
موازنات الدول املنتجة ويدفعها 

إلى مزيد من التقشف واالقتراض 
وفرض الضرائب، وهو ما ستكون 

له انعكاسات سلبية على الدول 
املصدرة للعمالة  من حيث 

حجم التحويالت واالستثمارات 
واملساعدات.

جائحة كورونا سيكون لها 
تأثيرات ضخمة وطويلة املدى على 

االقتصاد العاملي، والعالم عليه 
أن يستخلص العبر من األزمة 

ويعيد ترتيب أولوياته التي يجب 
أن تنصب في املدى القصير على 

حماية الصحة العامة وتطوير 
التعليم وتوفير فرص العمل 

واالحتياجات األساسية مثل الغذاء 
والحد من الفقر ومكافحة الفساد، 

وبعدها يتم االلتفات ملعالجة 
قضايا أخرى منها انفجار الدين 

العام والكساد والتعثر.

عالم ما بعد 
كورونا
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91 شركة متهمة بالتالعب في الوديعة السعودية

27
لقطاع  ــرات  ــدي ــق ت تــؤكــد 
ــات  ــع ــوق ــت الــــدراســــات وال
ــة )حــكــومــي(،  االقــتــصــادي
وغير  المباشرة  الخسائر  أن 
لحقت  ــي  ــتـ الـ الـــمـــبـــاشـــرة 
اليمني،  الــخــاص  بالقطاع 
خصوصًا في السنوات الثالث 
األولى من الحرب، تراوح بين 

25 و27 مليار دوالر.

تقرير

اليمن يغطي %80 
من احتياجاته السلعية 

عبر االستيراد

اتحاد الغرف التجارية 
يحذر من استهداف 
االستثمارات الوطنية

صنعاء ـ محمد راجح

اتهمها  91 شــركــة  نــحــو  تـــواجـــه 
ــريـــق لــجــنــة الــعــقــوبــات  تـــقـــريـــر فـ
ــن،  ــمــ ــيــ ــالــ األمــــــمــــــيــــــة الـــــــخـــــــاص بــ
السعودية،  بــالــوديــعــة  والــتــاعــب  بالفساد 
خطر تجميد أنشطتها وحساباتها املالية، 
إذا ثبتت بشكل فعلي استفادتها وتربحها 
مــن الــوديــعــة املــقــدرة بنحو مــلــيــاري دوالر 
ــتــــي كـــانـــت مــخــصــصــة لـــدعـــم اســـتـــيـــراد  والــ
خـــمـــس ســـلـــع أســـاســـيـــة غـــذائـــيـــة وتــغــطــيــة 

احتياجات السوق املحلية منها. 
ومــــن املـــقـــرر أن يــســتــعــرض مــجــلــس األمـــن 
الــشــأن،  فــي جلسة خــاصــة سيعقدها بــهــذا 
الخبراء األممي  غدًا الخميس، تقرير فريق 
ــانــــون الــثــانــي  ــادر فــــي 22 يـــنـــايـــر/ كــ ــ ــــصـ الـ
املــــاضــــي، وتــضــمــن مـــا ســيــتــم اســتــنــتــاجــه 
الخبراء  فريق  تقرير  شملها  توصيات  من 
ورفعها لجلسة أخرى العتمادها وتحديد 

القرارات الازمة بشأنها.
ــذر االتــــحــــاد الــــعــــام لـــلـــغـــرف الــتــجــاريــة  ــ وحــ
والــصــنــاعــيــة الــيــمــنــيــة، فـــي رســـالـــة وجهها 
إلـــى األمـــن الــعــام لــأمــم املــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريس، وأعضاء مجلس األمن، حصلت 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى نــســخــة مــنــهــا، من 
اللجنة  األخـــذ بتوصيات خــبــراء  تــداعــيــات 
يــمــنــيــة تعاملت  بــشــأن 91 شــركــة  األمــمــيــة 
السعودية، وذلــك بعد  الوديعة  مع برنامج 
تأكيد إدراج مجلس األمن توصيات خبرائه 
بــشــأن الــقــطــاع الــخــاص اليمني فــي أجــنــدة 

اجتماعه املقرر الخميس املقبل. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفـــي تــصــريــح خـــاص لـــ
استهجن مدير عام االتحاد محمد قفلة ما 
ورد في تقرير فريق الخبراء التابع ملجلس 
األمـــن بــشــأن االتــهــامــات املــوجــهــة لشركات 

ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ وانــــــعــــــدام حــــالــــة الـــثـــقـــة فـ
الـــشـــركـــات الــيــمــنــيــة الـــتـــي ذكـــرهـــا الــتــقــريــر 
مما  استغرابه  مبديًا  بالفاسدة،  واتهمها 
ــذا الـــظـــلـــم والـــتـــجـــنـــي« بــحــق  ــ ــل هـ ــ ــاه »كـ ــمـ سـ
مؤسسات وشركات القطاع الخاص اليمني 
التي تعمل في بيئة صعبة ومعقدة بسبب 

الحرب والصراع الدائر في اليمن. 
وأضــــاف قفلة أن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
تمارس عملها بكل شفافية ونزاهة واتبعت 
لدعم  املخصصة  بــالــوديــعــة  يتعلق  مــا  فــي 
البنك  إجـــراءات  األساسية،  السلع  استيراد 
لكل ما  اليمني في عدن واالمتثال  املركزي 
يتبعه من معايير وأنظمة لفتح االعتمادات 
املستندية الخاصة باستيراد السلع واملواد 

الغذائية إلى اليمن.
ــغـــرف الــيــمــنــيــة، كــمــا ورد  ــاد الـ وشـــــدد اتـــحـ
فــــي رســـالـــتـــه املـــوجـــهـــة إلـــــى األمـــــــن الـــعـــام 
ــم املـــتـــحـــدة، عـــلـــى أن ادعـــــــــاءات فــريــق  لـــأمـ
الــخــبــراء ضــد 91 شــركــة يمنية شــاركــت في 
تعد   2018 الـــســـعـــوديـــة  ــة  الـــوديـــعـ بـــرنـــامـــج 
الخطورة، في ظل ما قد ينتج عنها  بالغة 
مــن تــداعــيــات تــضــر بــالــقــطــاع الــخــاص وقــد 
تؤدي إلى قطع اإلمدادات الخارجية للسلع 

األساسية في اليمن. 
وحسب أرفع مؤسسة تمثل القطاع الخاص 
الــيــمــنــي، فـــإن هـــذه االتـــهـــامـــات الــــــواردة في 
التقرير املــوجــهــة ضــد الــقــطــاع الــخــاص في 
اعتمدت على أسس واهية وبيانات  اليمن 
أنها لم تأخذ بعن االعتبار  خاطئة، حيث 
وجـــهـــات نــظــر األعـــضـــاء فـــي اتـــحـــاد الــغــرف 
ــم يـــعـــطـــوا حــق  ــ الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة ولـ
الــرد ولــم يتم اطاعهم على تلك االدعــاءات 

املوجهة ضدهم قبل نشر التقرير. 
كبرى  انعم،  سعيد  هائل  مجموعة  وكانت 
املجموعات التجارية في اليمن، قد أعلنت، 

فـــي بـــيـــان رســـمـــي اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، تــفــويــض إحـــــدى أكـــبـــر شــركــات 
على  لــاطــاع  الــدولــيــة  والتحقيق  التدقيق 
سجاتها، والوثائق املتعلقة »باالدعاءات« 
الواردة في التقرير املتصلة بالوديعة بشأن 
استحواذ املجموعة على معظم مخصصات 
ملياري  بنحو  املــقــدرة  السعودية  الوديعة 
معلومات  اعتبرتها  والتي  أميركي،  دوالر 

سطحية غير حقيقية.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال الخبير واملستشار 
الـــقـــانـــونـــي مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن إن األمـــر 
يــتــطــلــب لــجــنــة تــحــقــيــق فـــي مـــدى مساهمة 
هــذه الــشــركــات بـــإجـــراءات الــوديــعــة، حسب 
ما ذكره التقرير، سواء بحسن نية أو سوء 
ــاد الــخــبــيــر الــقــانــونــي فـــي حديثه  ــ نــيــة. وأفـ
التقرير  مــا حمله  بــأن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــال الــوطــنــي في  اســتــهــداف واضـــح لـــرأس املـ
إثباتات واضحة  أي  لــم يحمل  ألنــه  اليمن، 
تستند إلــى تحقيق تم إجــراؤه قبل إصــدار 

التقرير. 
وتـــســـتـــخـــدم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــوديـــعـــة 
السعودية منذ مطلع 2018 لتوفير الدوالر 

للتجار بأسعار تفضيلية وفتح االعتمادات 
رئيسية  سلع  خمس  الســتــيــراد  املستندية 
والـــســـكـــر  واألرز  ــيــــق  الــــدقــ ــــي  هـ مــــدعــــومــــة، 
املحطات  لتشغيل  وقـــود  ــة وشــــراء  ــ واألدويـ
الكهربائية في عدن واملحافظات الجنوبية 
االســتــيــراد  اليمن على  الــيــمــن. ويعتمد  مــن 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه من 
الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة واالســـتـــهـــاكـــيـــة بــنــســبــة 

تتجاوز 80%، حسب بيانات رسمية.
القطاع الخاص  وأكــدت مصادر عديدة في 
ومعوقات  صعوبات  واجهت  شركاتهم  أن 
واســـعـــة خــــال الــفــتــرة املــاضــيــة فـــي عملية 
االستيراد من الخارج، مثل التأخر الذي كان 
سائدا في االعتمادات بالوفاء بااللتزامات 
تــجــاه املــــورد الـــدولـــي، واملـــراســـات البنكية 
الطويلة، وتغير أسعار الصرف بن مختلف 
مناطق اليمن، واملبالغ املحتجزة في البنوك 
الــوســيــطــة، مــثــل بــنــوك لــبــنــان، إضـــافـــة إلــى 
املركزي  للبنك  املستحق  النقد  ســداد  طلب 
عــلــى الــتــجــار فــي فــتــرة قــصــيــرة ال تــتــجــاوز 

األسبوع.
كثيرًا  املالية  املؤسسات  في  االنقسام  وأثــر 
املــالــيــة  ــامـــات  ــعـ الـــتـــجـــاري واملـ األداء  عــلــى 
لــوجــود بنكن  بــاالســتــيــراد، نظرًا  الخاصة 
ــزيـــن فــــي صـــنـــعـــاء وعـــــــدن، الــعــاصــمــة  ــركـ مـ
املــؤقــتــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، والـــــذي يعمل 
ملمارسة  صــالــحــة  غــيــر  مضطربة  بيئة  فــي 
لجنة  وزارت  ومـــصـــرفـــي.  مــالــي  نــشــاط  أي 
تابعة لأمم املتحدة، مطلع فبراير/ شباط 
الــــجــــاري، مــقــر الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي في 
ــــدور تــقــريــر فـــريـــق الــخــبــراء  ــــدن، عــقــب صـ عـ
األممي، الذي اتهم البنك اليمني بالتاعب 
بإجراءات الصرف وتبييض أموال الوديعة 
الــســعــوديــة، فيما فــنــد فــريــق حــكــومــي عقد 
في وقت سابق من الشهر الحالي اجتماعا 
العقوبات  افتراضيا مع فريق خبراء لجنة 
ــــن الــــدولــــي، اتــهــامــات  الــتــابــعــة ملــجــلــس األمـ
الـــفـــريـــق الــــــــواردة فـــي الـــتـــقـــريـــر، واعــتــبــرهــا 

ادعاءات غير صحيحة. 
عبد  معن  اليمنية  الحكومة  رئــيــس  وكـــان 
امللك قد وجه باختيار شركة دولية ملراجعة 
الــبــيــانــات املـــالـــيـــة لــلــبــنــك املــــركــــزي الــيــمــنــي 
وتــوســيــع نــطــاق املـــراجـــعـــة لــيــشــمــل أنــظــمــة 
الرقابة الداخلية للبنك، بحيث تقوم الشركة 
بـــالـــتـــدقـــيـــق وفــــحــــص إجــــــــــراءات وبـــيـــانـــات 

االستفادة من الوديعة السعودية.

ورطة القطاع اليمني الخاص

أصبح القطاع اليمني الخاص في ورطة بعد االتهامات األممية التي طاولت عشرات الشركات 
للغرف  العام  لالتحاد  تحذيرات  وسط  ذلك  ويأتي  السعودية،  بالوديعة  والتالعب  بالفساد 

التجارية الصناعية اليمنية من تداعيات هذه االتهامات على رأس المال الوطني

الــقــطــاع الــخــاص الــيــمــنــي، والــتــي اعتبرها 
ظلما وتجنيا بحق شركات خاصة يمنية 
متخصصة بإنتاج واستيراد السلع واملواد 
في  كبير  بــدور  وقامت  األساسية  الغذائية 
أهم  من  اليمني  السوق  احتياجات  تغطية 
القمح والدقيق واألرز وتوفير  السلع، مثل 
مـــخـــزون غـــذائـــي ســـاهـــم فـــي تــخــفــيــف حــدة 

األزمة اإلنسانية التي يواجهها اليمن.
ــــى أن مــــا ورد فــــي تـــقـــريـــر فــريــق  وأشـــــــار إلـ
بالقطاع  مباشرة  أضــرار  له  كانت  الخبراء 
ــارج الـــبـــاد،  ــ الـــخـــاص وتــشــويــه ســمــعــتــه خـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــرى الـــعـــاشـــرة  ــــذكـ ــوم الـ ــيــ تـــحـــل الــ
لـــثـــورة 17 فــبــرايــر وســـط أزمـــات 
اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة طــاحــنــة 
يــعــانــي مــنــهــا الــلــيــبــيــون، ولــكــن فــي املــقــابــل 
ــــذا الــــعــــام فــــي ظــــل تـــفـــاؤل  ــرى هـ ــذكــ تـــأتـــي الــ
ــإصــــاح االقــــتــــصــــاد وتـــحـــســـن األوضــــــاع  بــ
ــفـــرقـــاء  املـــعـــيـــشـــيـــة عـــقـــب املـــصـــالـــحـــة بــــن الـ
وتــشــكــيــل أول ســلــطــة مـــوحـــدة لــلــبــاد بعد 
العديد  الحرب  فيها  دمــرت  قاسية  سنوات 
لت كثيرا من 

ّ
من األنشطة االقتصادية وعط

إنـــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط املـــصـــدر الــرئــيــســي 
لإليرادات لليبين.

في  نفطية  احــتــيــاطــات  أكــبــر  ليبيا  وتــمــلــك 
أهلها يعانون من مشكات  أن  إال  أفريقيا، 
اقتصادية عديدة تتمثل في ارتفاع معدالت 
صرف  أسعار  وتقلبات  والبطالة  التضخم 

العملة املحلية.
الفترة  خــال  الليبي  النفط  قطاع  وتعرض 
الزمنية )2011/ 2020( إلى صدمات محلية 

عــديــدة تمثلت فــي اإلغـــاق املــتــكــرر لحقول 
اإلنتاج وموانئ التصدير، وبالتالي فرض 
الــقــوة الــقــاهــرة مــن قــبــل املــؤســســة الوطنية 
ــاج والـــتـــصـــديـــر إلــى  ــتــ لــلــنــفــط، وتـــدنـــي اإلنــ
مستويات صفرية خال بعض الفترات من 

العام املاضي.
وتؤكد بيانات رسمية أن الخسائر الناجمة 
ــيـــة لــلــحــقــول  ــقـــانـــونـ ــيـــر الـ ــــاالت غـ ــفــ ــ عــــن اإلقــ
الــفــتــرة مــن 2013  النفطية، خـــال  واملـــوانـــئ 

إلى 2020، تقدر بحوالي 180 مليار دوالر.
االقــتــصــاد جامعة  بكلية  الــبــاحــثــة  وأكــــدت 
االقتصاد  أن  خليفة،  بــن  سميرة  طرابلس، 
الليبي يسير نحو تعاف مع توحيد مجلس 
إدارة مصرف ليبيا املركزي والعمل بسعر 
االتــفــاق بشأن حكومة  الجديد مع  الصرف 
وحـــــدة وطـــنـــيـــة، مـــا يــســهــم فـــي االســـتـــقـــرار 

السياسي وبالتالي االقتصادي.
»العربي الجديد« أن  وأوضحت بن خليفة لـ
إلى  النفط  ليبيا من  إنتاج  ارتفاع معدالت 
موازنة  إقــرار  مع  يومًيا  برميل  مليون   1.3
موحدة للحكومتن سوف يكون له تأثيرات 
الـــســـنـــوات  ــــى وداع  إيـــجـــابـــيـــة قــــد تــــــؤدي إلـ
الليبين بسبب  عــلــى  مـــرت  الــتــي  الــعــجــاف 

الحرب والصراعات السياسية.
وقال أستاذ االقتصاد بجامعة عمر املختار، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  صــقــر الــجــيــبــانــي، لـــ
»البيانات الدولية تؤكد أن ليبيا دولة هشة 
تدهورت  املــؤشــرات  أن  ا 

ً
مضيف اقتصاديا، 

بــشــكــل كــبــيــر خــاصــة املــتــعــلــقــة بــاالســتــقــرار 
الـــحـــكـــومـــي  واألداء  ــنــــف  والــــعــ الـــســـيـــاســـي 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون، ولــكــن بــنــظــرة إيــجــابــيــة 
املساءلة  مؤشر  فــي  ملحوظ  تحّسن  هناك 
ــذلـــك مــؤشــر  واملـــحـــاســـبـــة وإبـــــــداء الــــــرأي وكـ
ــة الــســيــاســيــة والـــحـــريـــات املــدنــيــة  ــاركـ املـــشـ

الفترة األخــيــرة )عقب تشكيل سلطة  خــال 
موحدة(«.

واتــفــق مــســؤولــو وزارتــــي املــالــيــة الليبيتن 
ــاق، والــحــكــومــة املـــوازيـــة  ــوفـ فـــي )حــكــومــة الـ
في شرق الباد(، على »موازنة موّحدة ملدة 
السلطة  لتوحيد  انــعــكــاس  كـــأول  شــهــريــن« 
ــبــــاد، بـــعـــدمـــا نـــجـــح مــلــتــقــى الـــحـــوار  فــــي الــ
التنفيذية  السلطة  انــتــخــاب  فــي  السياسي 

الجديدة، الجمعة املاضي.
ولكن تواجه هذه النبرة التفاؤلية تحديات 
عــديــدة بسبب اســتــنــزاف ثــــروات وإيــــرادات 
الباد طــوال سنوات الــحــرب، إذ ذكــر البنك 
الـــدولـــي فــي تــقــاريــر حــديــثــة لــه حـــول ليبيا 
أن االحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة انــخــفــضــت من 
 81 إلــى   2019 نهاية  فــي  دوالر  مليار   86.2
مليار دوالر في عام 2020، ومن املتوقع أن 
عــام  نــهــايــة  مــلــيــار دوالر  إلـــى 77  تنخفض 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  وانخفض   .2022
مــلــيــار ديــنــار بنسبة  إلـــى 30  نــهــايــة 2020 

-66%، حسب بيانات البنك الدولي.
ومن جانبه، قال الخبير االقتصادي، عطية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن القيمة  لـــ الــفــيــتــوري، 
الــحــقــيــقــيــة لـــدخـــول األفـــــــراد فـــي انــخــفــاض 
ــم الـــنـــاتـــج  ــتـــضـــخـ ــوات بـــســـبـــب الـ ــنـــ مـــنـــذ ســـ
أســـاســـا مـــن تـــراجـــع قــيــمــة الــديــنــار الــلــيــبــي. 
كان  التي  السلع  مــن  الكثير  أن هناك  وبــّن 
يــومــي  بــشــكــل  الــلــيــبــي  املـــواطـــن  يستهلكها 
السلع،  مــن  وغيرها  والــفــواكــه  اللحوم  مثل 
في  مــرتــن  أو  مـــرة  إال  يستهلكها  ال  واآلن 
ــفـــاع أســعــارهــا بــمــعــدل أكــبــر  ــبـــوع الرتـ األسـ
بكثير من ارتفاع دخله الشهري. وأشار إلى 
التدني في مستوى معيشة الليبين بسبب 

التخفيض في قيمة الدينار.
وضــــــــاق املـــــواطـــــنـــــون مـــــن تــــــــردي األزمــــــــات 

عدنان عبد الرزاق

لـــم يــســلــم الــقــطــاع الــصــحــي فـــي ســـوريـــة من 
ــار، مــثــلــه مـــثـــل الـــصـــنـــاعـــة والــســيــاحــة  ــ ــــدمـ الـ
البشرية.  الطاقات  وحتى  التحتية  والبنى 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواجـــه فيه 
ســوريــة جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي تــحــتــاج إلــى 
تــطــويــر الــقــطــاع الــصــحــي بـــدال مــن تــدمــيــره. 
ــة  وامــتــد الــتــخــريــب ملــنــشــآت صــنــاعــة األدويــ
أسعار  ارتفاع  بسبب  منها  الكثير  أغلق  إذ 
املــــواد األولــيــة وهــجــرة الــكــفــاءات. وفـــي هــذا 
السياق، يؤكد العامل بقطاع األدوية، أحمد 
»العربي الجديد« أن في سورية  الصمودي، لـ
كان يوجد قبل اندالع الثورة عام 2011، نحو 
ــدواء، خــرج 24  79 شــركــة ومعما إلنــتــاج الــ
منها عن اإلنتاج، معظمها في مدينة حلب، 
 عــن اإلنــتــاج 

ً
كما تــوقــف أكــثــر مــن 20 معما

أخيرًا. وتبدل واقع سوق األدوية بعد تراجع 
اإلنتاج املحلي بنسبة 75%، حسب مصادر 
فسورية  دمــشــق،  العاصمة  مــن  متخصصة 
التي كانت قبل عام 2011 تصدر أدوية إلى 
58 دولــــة، تــســتــورد حــتــى املــســكــنــات حاليًا. 
وتشير املصادر، التي رفضت ذكر أسمائها 
إلــى أن روســيــا أهــم مـــورد رســمــي لسورية، 
املحلية  السوق  احتياجات  من   %30 بنحو 
والباقي من إيران ودول الجوار وخاصة من 

لبنان.

نقص األدوية
ــرة األدويـــة  وانــعــكــس ذلـــك عــلــى أســعــار ووفــ
بــاألســواق املحلية، رغــم رفــع وزارة الصحة 
بحكومة بشار األســد، أسعار الــدواء خمس 
مــرات منذ عــام 2016 لتصل نسب االرتــفــاع  
بــحــســب  إلـــــى %1500  األدويـــــــــة  بـــعـــض  ــي  فــ
الصمودي. ويرى صمودي خال اتصال مع 
»العربي الجديد« أن وقف حكومة األسد دعم 
مستوردات املواد الفاعلة واألولية بصناعة 
األدويــــة، هــو السبب األهـــم الرتــفــاع السعر، 
ألن التكاليف على أصحاب املعامل ارتفعت 
ــالــــدوالر،  بــشــكــل كــبــيــر، فــهــم يـــســـتـــوردون بــ
الليرة  خــاصــة إذا مــا قيست األســعــار عــلــى 
ليرة(.   3300  = )الـــدوالر  املتهاوية  السورية 
أن »سعر  ــة،  األدويـ بقطاع  العامل  ويضيف 
 ،»100 »زيروليك  مثل  املنتج محليا،  الــدواء 
ارتفع من 225 إلى 1300 ليرة و»نوركولت« 
لــيــرة، ولـــم تسلم أدويـــة  إلـــى 1800  مــن 300 
ــاع األســـعـــار.  ــفـ ــال واملــســكــنــات مـــن ارتـ ــفـ األطـ
ــة  تــؤكــد مـــصـــادر مـــن دمـــشـــق، تــفــشــي األدويــ

املــهــدئــة واملـــخـــدرات، نتيجة غــيــاب الــرقــابــة 
فيه  تتناقص  وقــت  فــي  املعيشي،  والضغط 
أدوية األمــراض املزمنة بشكل كبير. وكانت 
وزارة الــصــحــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، قــد كشفت 
فــي مــــارس/ آذار الــعــام املــاضــي، عــن ضبط 
مــدارس بريف  حــاالت تعاٍط للمخدرات في 
دمشق وبعض الجامعات السورية. وتؤكد 
»العربي الجديد« أن من املخاطر  لـ املصادر 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــســـوريـــون، 
فعالية وصاحية  وفــحــص  االهــتــمــام  عـــدم 
األدوية التي تدخل سورية تهريبًا من لبنان 

والعراق بشكل خاص.

فوضى االستيراد
وال يـــنـــكـــر نــــظــــام األســـــــد فــــوضــــى الــــحــــدود 
أدويـــة مهربة ومنتهية  ــواق ووجـــود  واألســ
الصاحية بدمشق، إذ أعلن اآلمر العام في 
الــجــمــارك، العميد آصــف عــلــوش، عــن ضبط 
ــة فـــي ريـــف دمــشــق يحتوي  ــ مــســتــودع أدويـ
أدوية بياناتها الجمركية تعود إلى ما قبل 
عام 2016 ومعظم األدوية منتهية الصاحية 
وتمت مصادرتها. وبّن آمر الجمارك خال 
تــصــريــحــات أخـــيـــرًا، أن »هــنــاك عـــدة قضايا 
ضبطتها الجمارك حــول أدويــة مهربة وتم 
ــــق األنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــن  الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا وفـ
املعمول بها جمركيًا ألن معظم هذه األدوية 
غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية 
أو غير مراقبة وغير معروف مدى سامتها 

أو صحة استخدامها«.
وانــعــكــس انــهــيــار الــقــطــاع الــصــحــي عمومًا 
بسورية، والذي يراه الطبيب محمد الدندل 
متعمدًا، على أسعار معاينة األطباء والدواء. 
ووصـــلـــت أجـــــرة مــعــايــنــة الــطــبــيــب بحسب 
إلى  السورية دمشق،  العاصمة  مصادر من 

ما بن 10 و25 ألف ليرة سورية )الــدوالر = 
االختصاص  ليرة(، على حسب   3300 نحو 
وشهرة الطبيب، وأجرة العمليات الجراحية 

إلى مئات اآلالف من الليرات.
وتؤكد املصادر أن أجــرة األطباء رسميا لم 
ترتفع منذ قبل الثورة، لكن رفع األجور يتم 
بشكل فـــردي ويــتــم غــض الــنــظــر عــن تعرفة 
النقابة ووزارة الصحة. ويشير  األطباء من 
نقيب األطباء في سورية، كمال عامر، خال 
ــرًا، إلـــى أن عــمــلــيــة إصـــدار  ــيـ تــصــريــحــات أخـ
إذ  تأخرت،  الطبية  للمعاينة  تعرفة جديدة 
املعاينة  بأجر  النظر  ُيعاد  أن  املفترض  من 
كـــل ثـــاث ســـنـــوات، لــكــن الــتــســعــيــر الــرســمــي 
ــًا وفــــق آخــــر رفــــع عــــام 2004،  ــاريـ ــم يــــزل سـ لـ
الفتًا إلى تعرفة ستصدر قريبًا و»ستشمل 
ــة«. مـــن جــانــبــه،  ــيـ ــراحـ ــجـ قــيــمــة الــــوحــــدات الـ
الدندل خال  السوري، محمد  الطبيب  يرى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن املــصــيــبــة  حــديــثــه لــــ
ليست بهجرة الكفاءات فحسب، بل بتردي 
التحتية  الــبــنــى  وتــهــديــم  التعليمي  الــواقــع 
تخرج  كانت  التي  فسورية  الطبي،  للقطاع 
مـــن جامعاتها  الــطــب ســنــويــا،  طـــاب  آالف 
الاذقية ودير  الحكومية في حلب، دمشق، 
الزور، ومن ثم الجامعات الخاصة )القلمون 
وامليادين( تعطلت بشكل شبه كامل اليوم، 
بعد هجرة الكفاءات، ولم يعد يتخرج مئات 
طــــاب الـــطـــب بــعــمــوم ســــوريــــة، مــشــيــرًا إلــى 
افتتاح كليات طب )سورية وتركية باملناطق 
املحررة شمال غرب سورية( معتبرًا الفساد 
الذي طاول القطاع الطبي، من أخطر ظواهر 

التهديم ملهنة إنسانية باألساس.

هجرة الكفاءات
وحــول دخــل األطــبــاء وواقـــع املعيشة، يؤكد 
ــن الـــشـــمـــال  ــ ــــود، مـ ــــحـ الـــطـــبـــيـــب إبــــراهــــيــــم شـ
ــــن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام،  الـــــســـــوري الـــــخـــــارج عـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن مـــتـــوســـط دخـــل  ـــ لــ
الطبيب باملشافي ال يزيد عن مئة ألف ليرة 
تكاليف  فــي حــن  30 دوالرًا(  )نــحــو  شهريًا 
املعيشة تزيد عــن 600 ألــف لــيــرة، فما الــذي 
ــبــــاء لــلــبــقــاء بـــســـوريـــة؟ ويــكــشــف  يـــدفـــع األطــ
شحود أن عدد األطباء املسجلن في سورية، 
قبل عام 2011، كان نحو 35 ألف طبيب، لكن 
سورية اليوم، بجميع مدنها ال تحوي على 
12 ألف طبيب. ويروي الطبيب السوري، أن 
الكفاءات واملتخصصن وحتى طاب الطب، 
هاجروا من سورية »منهم من تابع الدراسة 

أو عّدل الشهادة، ومنهم من بّدل مهنته«.

آمال الليبيين 
في ذكرى الثورة

تخريب صناعة األدوية 
والمنشآت الصحية

10 سنوات من إنهاك االقتصاد... 
والمصالحة طوق نجاة

تأتي الذكرى العاشرة 
للثورة الليبية هذا العام 
في ظل تفاؤل بإصالح 

االقتصاد وتحسين 
األوضاع المعيشية عقب 

المصالحة وتشكيل أول 
سلطة موحدة للبالد

سورية مال وناس

الليبيون يترقبون تحسن 
معيشتهم في ظل 
الحكومة الموحدة

نظام بشار األسد 
يعترف بفوضى الحدود 

وتفاقم التهريب

إغالق عشرات معامل 
األدوية بسبب ارتفاع 

التكلفة والحرب الــعــامــة وسط  الــخــدمــات  املعيشية، وغــيــاب 
تفاقم جائحة كوفيد-19.

»العربي  وقال املتقاعد حسن بن مسعود، لـ
الــجــديــد« إن أكــثــر املــتــضــرريــن مــن الــصــراع 
الـــذي تلى الــثــورة هــم ذوو الــدخــل املــحــدود 
ومــن هــم عند خــط الفقر أو دونـــه، والفئات 

الهشة من املجتمع.
الرقيق،  املواطن عــادل  املقابل، يتفاءل  وفي 

بتحسن األوضاع املعيشية عقب املصالحة، 
قـــائـــا: هــنــاك نـــور فـــي نــهــايــة الــنــفــق املظلم 
عــبــر حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة لــكــل الليبين، 
ثــورة  مــن  العاشر  العقد  اكتمال  بعد  وذلــك 
»العربي الجديد« أن  لـ فبراير. وأكد الرقيق 
هناك إمكانية لتحسن األوضاع ومواجهة 
املــواطــن فضا عن  املتاحقة على  األزمـــات 
إحداث تنمية وتوفير فرص عمل للعاطلن.

تفاؤل بإصالح 
االقتصاد وتحسين 
الظروف المعيشية 
في الذكرى العاشرة 
للثورة )محود تركية/
فرانس برس(
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ــرد غــيــر مسبوقة  شــلــت مــوجــة بـ
ــدة، أكـــبـــر  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــــواليـــــــات املـ
البالد  في  الطاقة  إنتاج  مصادر 
املوجودة في والية تكساس، حيث تجمدت 
الوالية  التكرير في  النفط ومصافي  حقول 
كما  الــقــاهــرة،  الــقــوة  املنتجون حالة  ليعلن 
انقطعت الــكــهــربــاء عــن مــاليــن األســـر ألول 
مرة منذ عقد من الزمان، ليخرج الكثيرون 
أيــضــا بجانب  الـــذي نفد  الحطب  بحثا عــن 

الضروريات األخرى من املتاجر.
وقلب الصقيع الذي تشهده أميركا والعديد 
من املناطق في أوروبا وآسيا منذ عدة أيام، 
أسواق الطاقة على مستوى العالم، لتدخل 
ــئـــة بتحقيق  الـــدافـ املــنــطــقــة  الــنــفــط  أســـعـــار 
مكاسب إضافية في ظل تراجع املخزونات 

الـــعـــاملـــيـــة بـــعـــد خـــفـــض اإلمــــــــــدادات مــــن قــبــل 
منظمة الــبــلــدان املــنــتــجــة لــلــبــتــرول »أوبـــك« 

وحلفائها.
ــي الــنــفــط  ــافــ وتـــســـبـــب تـــعـــطـــل آبــــــــار ومــــصــ
الطبيعي، في  الغاز  أنابيب  وكذلك خطوط 
منزل  مالين   5 نحو  عــن  الكهرباء  انقطاع 
وشــركــة فــي تكساس، ثــانــي أكــبــر واليـــة في 

تقريبا  تكساس  وتنتج  املتحدة.  الــواليــات 
4.6 مالين برميل من النفط يوميا، ويوجد 
بها 31 مــصــفــاة، وهــو أكــبــر عــدد فــي واليــة 
أمــيــركــيــة واحــــــدة، ومــنــهــا بــعــض مـــن أكــبــر 
املــصــافــي فـــي الـــبـــالد، وفــقــا لــبــيــانــات إدارة 
وقــررت شركة  األميركية.  الطاقة  معلومات 
إغالق  إنتربرايسز«  »موتيفا  النفط  تكرير 
األكبر  تعتبر  الــتــي  ــر«،  آرثــ »بـــورت  مصفاة 
املــتــحــدة، وتبلغ طاقتها 607  الــواليــات  فــي 
آالف بــرمــيــل يــومــيــا. وقـــالـــت هــيــئــة تنظيم 
ــة فـــــي الــــــواليــــــة: »بــــعــــض املــنــتــجــن  ــاقــ ــطــ الــ
مسبوقة،  غير  تجميد  ظـــروف  مــن  يعانون 
أدت إلـــى مــخــاوف بــشــأن ســالمــة املــوظــفــن 
وأثرت على اإلنتاج«. ومن املتوقع أن تلجأ 
)إكسون  بينها  من  لإلغالق  أخــرى  مصاف 
ــا فــــي الــتــوقــف  ــدأت أيـــضـ ــ ــتـــي بــ مـــوبـــيـــل(، الـ
عـــن الــعــمــل، حــيــث يــرجــح أن يــظــل الــطــقــس 
الـــواليـــات املتحدة  فــي جميع أنــحــاء وســـط 
شديد البرودة هذا األسبوع، بينما وصلت 
درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية تحت 

الصفر.
وقــالــت هيئة األرصـــاد الوطنية إن درجــات 
داالس ستصل  ملــديــنــة  املــتــوقــعــة  الــــحــــرارة 
إلــى 29 درجـــة تحت الــصــفــر، يــوم األربــعــاء. 
وكان الرئيس األميركي جو بايدن، قد أعلن 
يـــوم االثــنــن املــاضــي »حــالــة الـــطـــوارئ« في 
إرســـال مــســاعــدات فيدرالية  تكساس وقـــرر 
ــهــــود االســــتــــجــــابــــة الــحــكــومــيــة  لــتــكــمــلــة جــ
واملــحــلــيــة هــنــاك، بسبب الـــظـــروف الــجــويــة. 
ومــع الــبــرد الــقــارس بقيت العديد مــن املــدن 
التابعة لتكساس، منها هيوسنت، وداالس، 

تكساس تتجمد

ماليين األسر تعاني 
من انقطاع 

الكهرباء وتوقف 
إمدادات الوقود 

)Getty(

حقول  أكبر  تضم  التي  تكساس  والية  في  الطاقة  منتجو  أعلن 
ومصافي النفط في الواليات المتحدة األميركية، حالة القوة القاهرة 
الكهرباء عن ماليين  انقطعت  برد غير مسبوقة، كما  بسبب موجة 
أسواق  صقيع  موجات  تقلب  بينما  الحطب،  إلى  لجأت  التي  األسر، 

الطاقة في العالم
تكساس تنتج 4.6 ماليين 

برميل نفط يوميًا ويوجد 
بها 31 مصفاة

بيتكوين تالمس 
50 ألف دوالر رغم 

التحذيرات

حقق االقتصاد 
الصيني مؤشرات نمو 

هي األعلى عالميًا

البرد يشل الطاقة 
األميركية 

والحطب ينفد 
بتوقف اإلمدادات
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أكثر  العالم  بدت معنويات املستثمرين حول 
جشعا في 2021، الذي لم تمض سوى أسابيع 
قليلة على بدايته حتى تضخمت روح الثراء 
ــاربــــات حـــامـــيـــة فــي  الـــســـريـــع مــــن خـــــالل مــــضــ
الــرقــمــيــة، وعــلــى رأســـهـــا بيتكوين،  الــعــمــالت 
وكـــذلـــك األســـهـــم زهـــيـــدة الــســعــر الـــتـــي قلبت 

موازين أسواق املال في أيام معدودة.
فــقــد أضــافــت األســهــم الــعــاملــيــة 7 تــريــلــيــونــات 
العمالت  الــعــام، وتضخمت  بــدايــة  منذ  دوالر 
الــرقــمــيــة لــتــصــل قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة إلــــى 1.4 
تــريــلــيــون دوالر، وتــحــقــق مــبــيــعــات الــســنــدات 

عالية العائد أرقاما قياسية.
ــذا يــثــيــر مـــخـــاوف بــشــأن  وفــــي حـــن أن كـــل هــ
ــة ملـــخـــتـــلـــف فـــئـــات  ــولـ ــبـ ــقـ ــر املـ ــيـ الـــتـــقـــيـــيـــمـــات غـ
األصــــول، يــواصــل املــســتــثــمــرون ضــخ األمـــوال 
ــأن الــتــســهــيــالت الــنــقــديــة  ــ ــــط ثـــقـــة بـ فــيــهــا وسـ
ــبــقــي »الــحــفــلــة« 

ُ
ــيـــة غــيــر املــســبــوقــة ســت ــالـ واملـ

الوقت، وفــق ما نقلت وكالة  مستمرة لبعض 
بــلــومــبــيــرغ األمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــقـــيـــاس الـــرضـــا 
ملختلف األصول التابع لبنك االستثمار »جيه 
بــي مــورغــان«، والـــذي يستند إلــى التقييمات 

وتحديد املراكز وزخم األسعار.
فاملستثمرون العامليون حاليا أقل خوفا منذ 
فترة عقدين، وفق محللي »جي بي مورغان«، 

بروكسل ـ العربي الجديد

أزاحـــت الــصــن، الــواليــات املــتــحــدة األميركية، 
مـــن قــائــمــة الــشــريــك الـــتـــجـــاري األول ألوروبــــا 
خـــالل عـــام 2020، الــــذي شــهــد تــفــشــي جائحة 
ــا الـــجـــديـــد، وزيـــــــادة اعــتــمــاد  فـــيـــروس كــــورونــ
الصينية،  السلع  مــن  الكثير  األوروبــيــن على 
الســيــمــا املـــعـــدات الــطــبــيــة والـــوقـــائـــيـــة. بينما 
ليخرج  األميركي،  االقتصاد  الجائحة  أنهكت 
ــديـــون  ــالـــي والـ ــن الــعــجــز املـ مــحــمــال بـــاملـــزيـــد مـ
وتـــزايـــد الــعــجــز الـــتـــجـــاري. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
التابعة لالتحاد  صــادرة عن وكالة اإلحــصــاء 
األوروبــــــــــي »يـــــوروســـــتـــــات« أوردتـــــهـــــا وكـــالـــة 
واردات  أن  الثالثاء،  أمــس  الصينية،  شينخوا 
دول االتحاد من الصن ارتفعت بنسبة %5.6 
على أســاس سنوي العام املاضي، لتصل إلى 
فيما  دوالر(،  مليار   465( يـــورو  مليار   383.5
نــمــت الــــصــــادرات نــحــو الــصــن بــنــســبــة %2.2 
لتصل إلى 202.5 مليار يورو. في الوقت نفسه، 
شــهــدت تــجــارة الــســلــع مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، 

ــتـــي تــــصــــدرت قـــائـــمـــة الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــن  الـ
ــام 2020،  ــل عــ ــ لــالتــحــاد األوروبـــــــي حــتــى أوائــ
انخفاضا كبيرًا في كال االتجاهن. وتطابقت 
أرقــــام »يـــوروســـتـــات« مــع الــبــيــانــات الرسمية 
الصينية املنشورة في منتصف يناير/كانون 
الثاني املاضي، والتي أظهرت نمو التجارة مع 
االتحاد األوروبــي بنسبة 5.3% إلى 4495.77 
مليار يوان، أو قرابة 600 مليار يورو في 2020. 
وبينما نما إجمالي واردات وصادرات الصن 
من السلع بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 
32.16 تريليون يوان )5 تريليونات دوالر( في 
الزيادة   رقما قياسيا، فإن 

ً
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في التجارة مع االتحاد األوروبــي كانت أكثر 
من ضعف متوسط معدل النمو. وقال تشانغ 
االتــحــاد  لــدى  الصينية  البعثة  رئــيــس  مينغ، 
ــي نـــــدوة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت الــشــهــر  األوروبـــــــــي، فـ
املاضي، نظمها مركز أصدقاء أوروبا البحثي، 
»املــرونــة  النتائج تتحدث بشكل كامل عــن  إن 
القوية وأهمية التعاون االقتصادي والتجاري 

بن الصن واالتحاد األوروبي«.
وبــدت الصن أكثر قــوة من الــواليــات املتحدة 
ــروج الـــســـريـــع مــــن تـــداعـــيـــات  ــ ــخـ ــ مــــن حـــيـــث الـ
نمو  مــؤشــرات  اقتصادها  وتحقيق  كــورونــا، 
هـــي األعـــلـــى عــاملــيــا. فــقــد تــوقــع مــركــز أبــحــاث 
شر 

ُ
االقــتــصــاد واألعـــمـــال فــي تــقــريــر ســنــوي ن

أن  املــــاضــــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  نــهــايــة 
األميركية،  املتحدة  الــواليــات  الصن  تتجاوز 
عام  بحلول  العالم  في  اقتصاد  أكبر  لتصبح 
2028، وذلـــــك قــبــل خــمــس ســـنـــوات مــمــا كــان 
مــتــوقــعــا، بــســبــب تــبــايــن تــعــافــي الــبــلــديــن من 
كان  الــوقــت،  التقرير »لبعض  وقــال  الجائحة. 
صراع االقتصاد والقوة الناعمة بن الواليات 
املــتــحــدة والــصــن مــن املــوضــوعــات الرئيسية 
ــاد الــــعــــاملــــي«،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى االقـ الــــتــــي تـــهـــيـــمـــن عــ
وتداعياتها  كــوفــيــد-19  »جــائــحــة  أن  مضيفا 
ــافـــس يــمــيــل  ــنـ ــتـ ــذا الـ ــ ــة تـــجـــعـــل هــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
بــالــتــأكــيــد لــصــالــح الـــصـــن«. وتــتــوقــع الــصــن 
بن  سنويا   %5.7 متوسطه  اقتصاديا  نــمــوًا 
2021 و2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويا 
من 2026 إلى 2030. في املقابل، من املتوقع أن 
تسجل الواليات املتحدة نموا سنويا بنسبة 
1.9% بن 2022 و2024 ثم إلى 1.6% بعد ذلك.

وزادت كــورونــا مــن الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بن 
واشــنــطــن وبــكــن، وســـط تــوقــعــات بـــأن تعمد 
إلـــى  بــــايــــدن،  األمـــيـــركـــي جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة 
الضغط على االتحاد األوروبـــي، للتخلي عن 
التقارب مع الصن، والــذي بدا أكثر وضوحا 
بـــتـــوقـــيـــع الـــجـــانـــبـــن اتـــفـــاقـــا مـــبـــدئـــيـــا نــهــايــة 
الحماية  إلـــى  يــهــدف  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 

املتبادلة لالستثمارات.

الذين يــرون أنه ال يوجد سبب لتوقع تراجع 
جــوهــري فــي قيمة األصــــول فــي ظــل االرتــفــاع 
يتم  التي  الــــدوالرات  تريليونات  غذيه 

ُ
ت الــذي 

في  االستراتيجيون  الخبراء  وكتب  إطالقها. 
الــبــنــك بــقــيــادة »جــــون نـــورمـــانـــد«، فــي مــذكــرة 
املاضي:  شباط  فــبــرايــر/   12 بتاريخ  للعمالء 
النصح  قدمنا  عندما  بأريحية  شعرنا  »لقد 
للمستثمرين بالبقاء لفترة طويلة في معظم 

األسواق«.
جذبا  أكثر  بيتكوين  عملة  تحركات  وجـــاءت 
قياسية  ارتــفــاعــات  بــعــدمــا سجلت  لــأنــظــار، 
تــــجــــاوزت نــســبــتــهــا 72% مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
»العربي الجديد«، وذلك  الجاري، وفق رصد لـ
العام   %400 مــن  بأكثر  زيـــادة  بعدما سجلت 

املاضي.   
واقـــتـــربـــت بــيــتــكــويــن فـــي تــعــامــالت أمــــس من 
ألــف دوالر، بينما  إلــى مستوى 50  الــوصــول 
أضــحــت تــقــدم عــوائــد أعــلــى بخمس مـــرات من 
والذهب  األسهم  مثل  التقليدية  االستثمارات 

والسلع.
ــان صـــعـــود الــعــمــلــة املــشــفــرة مــدعــومــا من  ــ وكـ
خـــالل الــتــوســع فــي اعــتــمــادهــا مــن قــبــل كبرى 
الــشــركــات والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة، وعلى 
األخص إعالن شركة تسال األميركية لصناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، فـــي وقـــت ســابــق من 
مليار   1.5 استثمار  الــجــاري،  شباط  فبراير/ 

دوالر في بيتكوين.
ومــع ذلــك، يستمر الــجــدل حــول استقرار هذه 
الــعــمــلــة، حــيــث تـــحـــذر مـــؤســـســـات مــالــيــة من 

كبيرة  لخسائر  املستثمرين  تعرض  احتمال 
ألن العمالت املشفرة تحمل الكثير من مخاطر 
األكبر في  املشفرة  العملة  املضاربة. وشهدت 
الــعــالــم تــفــاوتــا كــبــيــرًا فــي ســعــرهــا مــنــذ بــدايــة 
ــاضــــي، حــيــث حــقــقــت، وفــــق األرقـــــام  الـــعـــام املــ
للعمالت  ديسك«  »كوين  موقع  سجلها  التي 
املشفرة، في 13 مارس/ آذار من العام املاضي، 
لــهــا عــنــد 4916 دوالرًا، ثــم بــدأت  أدنــــى ســعــر 
في  28891 دوالرًا  إلـــى  لتصل  تــرتــفــع شــهــريــا 

نهاية 2020. 
ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــايــــر/ كـ ــنــ ــن يــ ــ ــامــــن مـ ــثــ وفــــــي الــ
ألــــف دوالر،  إلــــى نــحــو 42  املــــاضــــي، وصـــلـــت 
بآالف  وتهبط  بأيام  بعدها  التذبذب  لتعاود 
الــدوالرات قبل أن تنطلق نحو موجة صعود 

جديدة وتالمس حاجز الـ50 ألف دوالر.
وقـــــال مـــايـــك مـــاكـــغـــلـــون، مــحــلــل اســتــراتــيــجــي 
ــن  ــــي بـــلـــومـــبـــيـــرغ إنـــتـــلـــيـــجـــنـــس: »مـ لـــلـــســـلـــع فـ
املرجح أن تستمر تقلبات بيتكوين في اتجاه 
صعودي على املدى القريب حتى تستقر حول 

الهضبة التالية«.
ــار فـــــي مــــورغــــان  ــمــ ــثــ ــتــ وتـــــــــدرس وحــــــــدة االســ
ستانلي ما إذا كانت ستراهن على بيتكوين، 
وفـــقـــا ملـــصـــادر بــلــومــبــيــرغ. وفــــي كـــنـــدا، وافـــق 
املـــســـؤولـــون عــلــى أول صـــنـــدوق فـــي أمــيــركــا 

الشمالية يتداول بيتكوين.
ــهـــدت  ــى مـــــــــدار األســـــــبـــــــوع املـــــــاضـــــــي، شـ ــ ــلـ ــ وعـ
»تــدفــقــات داخــلــيــة كبيرة  صــنــاديــق بيتكوين 
ــن قـــبـــل الــــشــــركــــات الــكــبــيــرة  ــــات مــ ــــالنـ بـــعـــد إعـ
والصناديق أنها ستستخدم بيتكوين كأصل 

استثماري مستمر«.
ــتـــي يــطــلــقــهــا مــحــلــلــون  ــتـــحـــذيـــرات الـ ــم الـ ــ ورغــ
مــالــيــون مــن انــهــيــار االســتــثــمــار فــي بيتكوين 
الرقمية، إال أن دخول  العمالت  وأخواتها من 
ــرة املـــــال مـــن املـــلـــيـــارديـــرات وصــنــاديــق  ــاطــ أبــ
االســـتـــثـــمـــار فــــي وول ســـتـــريـــت واملـــؤســـســـات 
املختلفة إلى »عالم املال املشفر«، ال سيما في 
الواليات املتحدة، يشعل املضاربات على هذه 

العمالت ويعيد رسم خرائط النقد.

الصين تزيح أميركا من أسواق أوروباأثرياء العالم أكثر جشعًا في 2021

وسان أنطونيو دون كهرباء لفترات تصل 
ــل انـــقـــطـــاع، وفـــــي بــعــض  إلـــــى ســـاعـــة فــــي كــ
ــول، بــســبــب اضـــطـــراب  ــ ــ ــاالت لـــفـــتـــرة أطـ ــحــ الــ
اإلمــدادات.  ومن املتوقع، أن يصبح الوضع 
أكثر خطورة مع انخفاض درجات الحرارة، 

بالواقع لساعات  ذلــك استمر  أن  إال  دقيقة، 
طويلة، وفق تقرير لوكالة وكالة بلومبيرغ 
األميركية، أمــس. وقــال بيل ماغنس، املدير 
التنفيذي لشركة »إيركوت«، املشغلة لشبكة 
الكهرباء في الوالية، إن »كل مشغل شبكة، 

وبالتالي يرتفع الطلب على الكهرباء، بينما 
فاجأ الصقيع على ما يبدو سوق الكهرباء 
الالمركزية في تكساس، حيث كان مشغلو 
ــد املــاضــي من  الشبكة قــد حــــذروا يـــوم األحـ
 30 إلــى   15 ملــدة  الكهربائي،  التيار  انقطاع 

وكل شركة كهربائية تقاتل الستعادة الطاقة 
هيوسنت  عمدة  وكتب  الحالي«.  الوقت  في 
تــغــريــدة عبر تويتر  فــي  تــورنــر،  سيلفستر 
»نتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي على 
مستوى النظام في أنحاء الوالية«. وتعتبر 

الكهربائي  للتيار  انقطاع  أول حــاالت  هــذه 
ــارد مـــنـــذ عـــــام 2011،  ــ ــبـ ــ بــســبــب الـــطـــقـــس الـ
وعــــادة مــا تــحــدث طــفــرات فــي الــطــلــب على 
الكهرباء خالل الصيف في تكساس عندما 
يــرتــفــع اســـتـــخـــدام مــكــيــفــات الــــهــــواء. وهـــرع 
واملتاجر  الــشــوارع  إلــى  للخروج  الكثيرون 
السلع  من  والضروريات  الحطب  بحثا عن 
والــحــلــب، بينما نــفــدت هـــذه املــنــتــجــات من 
املتاجر وفق بلومبيرغ. ونقلت الوكالة عن 
الفيدرالية  اللجنة  رئــيــس  تشاترجي،  نيل 
ــه، إن الـــبـــرد  ــولــ ــة ســـابـــقـــا قــ ــاقـ ــطـ لــتــنــظــيــم الـ
القارس، مجرد أحدث حلقة في سلسلة من 
األحــــداث املــنــاخــيــة الــقــاســيــة، الــتــي تسببت 
أســواق  وقلب  الكهرباء  شبكات  انهيار  في 
الطاقة على مستوى العالم. وفي األسابيع 
املاضية، دفعت ظروف الشتاء القاسية في 
شمال آسيا، وأجزاء من أوروبا أيضا بعض 
ــــواق املــنــتــجــات الــنــفــطــيــة إلـــى الــصــعــود.  أسـ
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر 
 صــعــود 

َّ
نــــوفــــاك، يـــــوم األحــــــد املــــاضــــي، إن

النفط الخام وجد أيضا دعما من اللقاحات 
باإلضافة  التحفيز،  يحركه  الــذي  والتفاؤل 
إلى سوق »متوازنة« اآلن مع األسعار التي 

تعكس الوضع الحالي.
املنطقة  في  عامليا  النفط  أسعار  واستقرت 
الدافئة، أمس، لتصل إلى أعلى مستوى لها 
منذ ديسمبر/ كانون األول 2019، مستفيدة 
مــــن تـــعـــطـــل اإلمــــــــــــدادات فــــي أكــــبــــر مـــصـــادر 
ــات املـــتـــحـــدة، لــكــن صفقة  ــالـــواليـ ــتــــاج بـ اإلنــ
بشأن األجــور في النرويج أدت إلــى تجنب 
تعطل اإلمدادات في أوروبا كبحت مكاسب 
ــــذي المـــــس فــــي الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة  ــ ــام، الـ ــ ــخـ ــ الـ
لـــخـــام غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط األمــيــركــي 
تجاوز  فيما  للبرميل،  دوالرًا   60 مستوى 
لــلــبــرمــيــل. وبــجــانــب  بــرنــت 63 دوالرًا  خـــام 
أزمــة اإلنــتــاج فــي الــواليــات املتحدة، تتلقى 
الشرق  تــوتــرات في  الخام دعما من  أسعار 
األوسط بالتحديد بن السعودية وجماعة 
الحوثي في اليمن، التي شنت في أكثر من 
مناسبة هذا األسبوع هجمات على أهداف 
سعودية. وتوقع محللون أن يواصل الخام 
ارتفاعه صوب 70 دوالرًا للبرميل، متخطيا 
مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا 
إلى  لالنهيار  األســعــار  دفعت  التي  الجديد 
حوالي 20 دوالرًا لليرميل في مــارس/ آذار 
2020، مسجلة آنــذاك أدنى مستوى لها في 
17 عــامــا، خاصة فــي أعــقــاب سباق اإلنتاج 
بــن روســيــا والــســعــوديــة، قــبــل أن تتوصل 
ــتـــجـــن عـــلـــى رأســـهـــم  ــنـ ــار املـ ــبـــ »أوبـــــــــــك« وكـــ
موسكو لخفض اإلمـــدادات من أجــل إيقاف 

نزيف األسعار.

معامالت  خالل  أسابيع،  ثالثة  في  مستوى  أدنــى  إلى  ــدوالر  ال تراجع 
قرابة  في  مستوياته  أعلى  اإلسترليني  الجنيه  بلغ  فيما  الثالثاء،  أمس 
إذ  األولــيــة،  بالسلع  المرتبطة  العمالت  ارتفعت  كما  سنوات،  ثــالث 
ــي حمالت  تــقــدم ف ــراز  ــ إح ــزز  عـ
التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
تعافي  حيال  المستثمرين  آمــال 
مؤشر  ونــزل  الكبرى.  االقتصادات 
العملة  أداء  يتتبع  الذي  ــدوالر،  ال
األميركية مقابل سلة من العمالت 
نقطة،   90.24 إلى   %0.1 الرئيسية، 
وهو أدنى مستوياته منذ 27 يناير/ 

كانون الثاني الماضي.

أدنى مستوى للدوالر

طاقة

اجتذبت األسهم العالمية 
7 تريليونات دوالر منذ 

بداية العام، وتضخمت 
العمالت الرقمية، لتبدو 

معنويات المستثمرين 
أكثر جشعًا لتحقيق 
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رؤية

شريف عثمان

فــي عــصــٍر تسيطر عليه املـــاديـــات، وبــعــد عـــام شــهــد ظهور 
جــائــحــة لــم تــكــن فــي الــحــســبــان، تــعــد بــا أدنــــى مــبــالــغــة قــوة 
عظمى جديدة، اجتاحت بلدان العالم وقتلت من قتلت وعطلت 
الفقراء فقرًا  فــزادت نسبة كبيرة من  العمل من عطلت،  عن 
بينما أضــافــت إلــى ثـــروات مــلــيــارديــرات العالم مــا يقرب من 
تريليوني دوالر في أقل من عام، أصبح حلم االستقرار املادي 
بينما غابت روح  الناس،  أغلب  السريع يسيطر على  والثراء 
يطلق  ما  مناسبة  في  البعض، حتى  عن  تمامًا  الرومانسية 
عليه عيد الحب، الذي اعتاد كثيرون االحتفال به كل عام في 

مثل هذا األسبوع.
لــم أحتفل بهذا الــيــوم فــي أي عــاٍم مضى، وكــل مــا يأتي إلى 
ــــى أزمـــــات املـــــرور الــتــي كــانــت تــحــدث  ــي فــيــه يــرجــع إل ــرتـ ذاكـ
مساء هذا اليوم من كل عام في شوارع حي مصر الجديدة 
بــالــعــاصــمــة املــصــريــة، حــيــث يــنــدفــع املــحــبــون نــحــو مــحــات 
يتمكنون  ما  إلهــداء  األخـــرى،  والهدايا  والشيكوالتة  الــزهــور 
من الحصول عليه لحبيبة، أو لزوجة من الزوجات املصريات 
على  تصبرهن  بسيطة،  هدية  في  يأملن  الاتي  املكافحات، 
صعوبات الحياة وتعقيدات تربية األبناء، حتى موعد املناسبة 

التالية، سواء كانت عيد مياد أو »ذكرى« زواج.
الــحــال وتراجعت  تغير  كــوفــيــد-19،  بعد  مــا  فــي عصر  لكن 
الهدايا من نوعية الشيكوالتة والورود، فسمعنا عن املليونير 
الذي أهدى حبيبته ربع أو نصف بيتكوين، وهذا امللياردير 
الـــذي اشــتــرى البــنــه الـــذي لــم يكمل عــامــًا مــن الــعــمــر بضعة 
التي  املجامات  مــن  ذلــك  املشفرة، وغير  العملة  مــن  وحـــدات 
قياسية  ارتــفــاعــات  التي سجلت  »املــعــجــزة«،  بالعمات  تمت 
خال العام املاضي، واستهلت العام الجديد بارتفاعات تنبئ 

باستكمال املاراثون الذي بدأ، وال يعرف أحد متى يتوقف.
 أحد »األشقياء« لليوم 

َ
خ ويوم 14 فبراير/ شباط املاضي، أرَّ

بصورة مبتكرة، حيث نشر على حسابه على موقع تويتر 
السنوات االثنتي عشرة  اليوم خال  قيمة بيتكوين في ذلك 
ابتكرها  الــتــي  العملة  عــمــر  كــل  تقريبًا  تمثل  الــتــي  األخــيــرة 
العام  هــذا  الحب  شخص مجهول، ووصــل سعرها في عيد 

ألكثر من 49 ألف دوالر أميركي للوحدة الواحدة منها. 
وكانت املفاجأة أن سعر العملة، التي كانت مجهولة في هذا 
اليوم من عام 2010 لم يتجاوز خمسة سنتات وقتها، وهو 
ما يعني أن من اشترى ما قيمته مائة دوالر منها، واحتفظ 
به حتى يومنا هذا، ارتفعت قيمة مشترياته لتقترب من مائة 

مليون دوالر بأسعار يوم االثنني املاضي!
ولكن  الخطيرة،  الرقمية  العملة  لشراء  أحد  توجيه  أحــاول  ال 
علينا جميعًا  السنوات فرضت  تلك  تطورات سعرها خال 
أن نلتفت إلى ما يحدث في عالم العمات املشفرة، التي يؤكد 
كثيرون أنها جاءت لتبقى، وتكون ندًا للعمات الرئيسية في 
العالم، وربما تحل محل الدوالر قريبًا في السيطرة على كثير 

من التعامات.
نجحت بيتكوين، خال اثني عشر عامًا فقط، في أن تفرض 
نفسها باعتبارها أفضل االستثمارات في التاريخ، وأكثرها 
خطورة طبعًا، بعد أن وصل سعرها خال تلك السنوات إلى 
ما يقرب من ثمانمائة ألف ضعف، بينما لم يرتفع مؤشر داو 
جونز الصناعي خال عمره املمتد ملا يقرب من قرن وربع 
 من ثمانمائة ضعف، وهو ما يعني 

ً
من الزمان إال ألكثر قليا

ألــف ضعف  تقترب من  األشهر  املشفرة  العملة  أن مكاسب 
األميركية،  الشركات  أهــم  من  ثاثني  أسهم  ملؤشر  نظيرتها 
وفي فترة زمنية تقل عن عشر فترة القياس للمؤشر الشهير.

بــالــعــديــد من  العملة دفــعــت  الــتــي حققتها  الــكــبــيــرة  الــقــفــزات 
أصولها  مــن  بجزء  لاحتفاظ  الكبرى  األميركية  الشركات 
للسيارات  أكــبــر منتج  تــســا،  أعلنته شــركــة  مــا  فــيــهــا، وهـــو 
ــال إيــلــون مــاســك، أكــبــر مــســاهــم فيها  الــكــهــربــائــيــة، حــيــث قـ
ومصمم منتجاتها، إن شركته اشترت األسبوع املاضي ما 
تقترب قيمته من 1.5 مليار دوالر من العملة، ليرتفع سعرها 
بعد اإلعان، محققًا للشركة من األرباح في يوٍم واحد ما لم 

تحققه في عقٍد كامل، انشغلت فيه بتصنيع السيارات. 
مــن سلطة  أي تحكم  غــيــاب  مــن  بريقها  بيتكوين  اســتــمــدت 
مــركــزيــة أو مــؤســســة مــالــيــة، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــعــمــات 
التي  الــجــديــدة  األجــيــال  مــن  املــايــني  إليها  لتجذب  التقليدية، 
تعشق الحرية وتتوق للخروج عن السلطة األبوية، بينما تركز 
كل  مع  التعامل  في  بتحفظهم  املعروفني  املستثمرين،  كبار 
جديد، خاصة لو ابتعد عن السلطات التنظيمية، في صفوف 
املشككني في العملة، ومع ذلك، بدأنا نراهم الواحد تلو اآلخر 

يخرج من أسره، ويبدي ترحيبًا بالعملة الجديدة. 
الــعــام املــاضــي إال وكــانــت العديد مــن منصات الدفع  لــم ينته 
وعلى  املشفرة،  العمات  باستخدام  قد سمحت  اإللكتروني 
مثلت  خــطــوة  فــي  معاماتها،  تسوية  فــي  بيتكوين،  رأســهــا 
املدفوعات  الــذي سيطر لسنوات على  لــلــدوالر،  تحديًا كبيرًا 

الدولية. 
شرت على موقعه على اإلنترنت، قال 

ُ
وفي رسالة لعمائه، ن

العالم: »بدأت  للثروات في  أكبر مدير  بنك مورغان ستانلي، 
بيتكوين في تحقيق تقدم في طموحها لتحل محل الدوالر 
من  العديد  رضخت  املــاضــي،  واألســبــوع  للتبادل«،  كوسيلة 
املؤسسات املالية الكبرى لولع املايني بعملة بيتكوين، وأعلنت 
أكثر من مؤسسة نيتها توفير منصات بيع وشــراء وحفظ 
للعملة املشفرة، وربما غيرها من العمات الرقمية، لعمائها. 
مــرة أخــرى، ال أنصح أحــدًا هنا بشراء أو عــدم شــراء العملة، 
التي خسرت في بعض الفترات أكثر من 80% من قيمتها، 
وإنما أتحدث عن تطورات حقيقية، يعرفها كل متابع للعملة 
املشفرة، في زمــٍن ترتفع فيه بعض األسهم بنسب تتجاوز 
أيــام، و150% في ساعات، بينما يلهث  400% في غضون 
يتجاوز  أجر ال  لتحقيق  لثماني ساعات  مايني األشخاص 
60 دوالرًا يوميًا في أكبر اقتصاد في العالم، وهو املبلغ الذي 
ال يتحصل مايني املواطنني في وطننا العربي على ربعه في 

عدد ساعات العمل نفسها، وربما أكثر. 
ــتــي يــتــراجــع فــيــهــا ولــع  ال يــبــدو أنــنــا قــريــبــون مـــن الــنــقــطــة ال
»الفقاعة  املستثمرين بعملة بيتكوين، في ما وصفه البعض بـ
العقانية«، أو زواج املصلحة، لكن ستكون األزمة عند حدوث 

الطاق، وهو أمر لم يعد بعيدًا في عاملنا الجديد.

الحب في زمن بيتكوين


